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Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande:  
Richard  
Margareta  
Sara 
Torbjörn  
Kerstin  
Agnetha 

Birgitta  
Isabel 

Frånvarande:  
Hasse 

3. Val av justeringsperson  
Richard 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns  

5. Föregående protokoll 22-04-27  
Dörr och låsbyte på gång, utlagt på entreprenör  
Kommunens soptunna åtgärdad  
Kyl och frys inköpt 
Gräsklippare servad, klippschema finns färdigt  
Lampan ska bytas, kvarstår  
Schema med kurser skickat för maj och juni till köket enligt önskemål  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6. Inkommande och utgående post och mail 

Fråga från Bruksmarkens kennel om att låna appellplan den 1-3 juli. Richard svarar att 
det går att hyra nedre plan då det är aktivitet på övre plan 

7. Korta rapporter 
- Ekonomi: 
Ser bra ut. Redovisas nästa styrelsemöte  
 

8. - Utbildning:  
Kurserna pågår, även under sommaren  
Instruktörsträffen framflyttad till den 1 september  
En instruktör anmäld till instruktörsutbildning kantarellsök  
 
- Bruks:  
Tävlingar genomförts spår Appell, Lägre, Högre, Elit och sök Appell  
KM genomfört 29 maj Ewa Kronholm klubbmästare  

- Mental: 
Haft RUS-möte på klubben  
Söker figuranter  
Flera MH:n genomförda under våren 
  
- Hundungdom: 
Inget nytt 

  

- Fogde:  

Byte av dörr på gång  
Birgitta kommer att bli administratör för de nya nycklarna  
Inkommit önskemål om bänk till nedre planen, Torbjörn undersöker saken 
 
- Kök:  
Full aktivitet inför tävling och utställning 
 
- Utställning:  
Nationaldagsutställning 6 juni 2022 drygt 300 anmälningar, sex ringar. 
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Hans-Åke Sperne är speaker  
Mycket att ordna inför dagen, alla som kan får gärna vara med och hjälpa till 
 
- Hemsida: 
SBK på gång med lokala hemsidor till alla klubbar.  
Margareta håller sig informerad, vi inväntar den nya hemsidan och gör ingen egen ny.  
Nuvarande hemsida kommer att kompletteras med ny digital almanacka, den gamla som 
inte fungerade är borttagen, Margareta undersöker 

- FB/Instagram: 
Fungerar bra, full aktivitet  
Nyhetsbrevet som kom ut i maj var uppskattat, kommer komma fyra gånger per 
år 

- Agility: 
Agilitytävling den 5 juni, 60 anmälda, fyra klasser  
Emelie Krondahl bokad för kurs i juni, fulltecknad 

- Rallylydnad:  
            Full fart på öppen träning  
            Kurser pågår 

- Lydnad:  
Lydnadstävlingar genomförda den 21 juni, få anmälningar i likhet med övriga landet 

- Nosework/specialsök:  
Bevakar nya regelverket, planeras tävling under året, Marie går kantarellsöksutbildning 

-Tjänstehund 
Prova-på dag den 18 juni          

             
9. Övriga frågor  

-Förtjänsttecken  
Kommer att delas ut för både 2022 och 2023 vid årsmötet 2023  
 
-Uppföljningsmöte verksamhetsplan 8 juni  
Richard mejlar ut påminnelse till alla inbjudna, OBS 19.00  
-Funktionärsfest 2 juli, planerar vidare nästa styrelsemöte då anmälningarna kommit in  
-Medlemsmöte 14 september, vi ser över vilken aktivitet som ska bjudas in  

Roslagens Brukshundklubb   Organisationsnummer: 802438-5455 3
Box  17  Bankgiro  247-8154     
761 21 Norrtälje  
E-post:kontakt@roslagensbk@se 
Hemsida: www.roslagensbk.se  

http://www.roslagensbk.se


               
  Roslagens Brukshundklubb  Protokoll för styrelsemöte 
  Klubbnr: 0399                              Nr /2022  
  Plats: Jyckebo   Datum: 2022-06-01  
     Tid: 19:00

-Klubbkläder, Margareta undersöker  

10. Nästa möte 
29 juni 
  

11. Mötet avslutas 

Tack för idag! 

…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  

……………………..                                                                   
Richard Karlén                            Justerat protokoll finns i pärmen på klubben                        
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